
 

 

STUDIETAL PR. 1. OKTOBER 2013 

DEFINITIONER 
 

OPTAG: 

Antal nystartede studerende i perioden 1. oktober 2021 – 30. september 2013 på bachelor- og kandidatniveau. 
 

BESTAND:  

Tallet omfatter ordinært indskrevne på fuldtidsuddannelser, ikke merit eller gæstestuderende. 
Tallet opgøres i antal hoveder pr. 1. oktober og omfatter også studerende på orlov. Tallet omfatter ikke optagne med 
status ”venter” (optagne med forskudt studiestart). 
 
PRODUKTION: 

Antallet af bachelorer og kandidater, der har færdiggjort deres uddannelse i perioden 1. oktober i året før til og med 
30. september i året. 
 

TEKNISKE BEMÆRKNINGER TIL 1. OKTOBERTAL 2013: 
 

Vedr. tidl. Ingeniørhøjskolen i Aarhus (IHA): IHA fusionerede med AU pr. 1/1 2012, og IHA indgår derfor ikke i årets ind-
berettede tal for AU i 2010 og 2011, men kun for 2012 og 2013. Det drejer sig om følgende nøgletal:  
 

 2010 2011 2012 2013 

Optag 506 646 677 774 

Bestand 1.567 1.709 1.894 2.100 

Produktion 252 289 299 351 

 
Vedr. AU Herning:  
Optag og produktion(færdiguddannede): AU Herning indgår med egne summerede tal for bachelor og kandidat. For 
optag indgår studerende på HA/BSc og cand.merc. dog som en delmængde af de studieordninger de er indskrevet på i 
AU STADS i 2012(HA/BSc) og 2013(både HA/BSc og cand.merc.). 
 
Bestand: I denne opgørelse indgår studerende indskrevet i AU Herning STADS i den detaljerede opgørelse af bestanden 
som ’AU Herning’, mens studerende fra AU Herning, som er indskrevet i AU STADS, indgår som en delmængde af de 
studieretninger, de er indskrevet på i AU STADS. 
 
Vedr. Idræt og Biomedicinsk teknik: Idræt er i 2012 flyttet fra ST til HE, og af hensyn til sammenligning på tværs af år er 
nøgletallene fra 2010 og 2011 lagt under HE. Biomedicinsk teknik er i 2012 flyttet fra HE til ST, og af hensyn til sam-
menligning på tværs af år nøgletallene fra 2010 og 2011 lagt under ST.  
 
Vedr. Odontologi: Der er ikke færdiguddannet bachelorer i Odontologi i sommeren 2012. De relevante mangler at af-
slutte en eksamen. Det betyder også, at der ikke er optaget nye kandidater i Odontologi i 2012. De relevante er betin-
get optaget på kandidatuddannelsen, således at de ikke indgår i opgørelsen over nyoptag. Det drejer sig om ca. 50 stu-
derende. Det betyder endvidere at der i 2013 er optaget 105 på kandidatuddannelsen mod normalt ca. 55 studerende. 
 
Vedr. SKT-uddannelserne: SKT-uddannelserne er ikke inkluderet i optaget i 2010 og 2011, men kun i 2012 og 2013. Det 
drejer sig om følgende nøgletal: 

 2010 2011 2012 2013 

Tandplejer 76 75 76 77 

Tandtekniker (KVU) 12 12 13 12 

I alt 88 89 89 89 
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